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Sairaanhoitokorvauksiin muutoksia 1.1.2016 alkaen
Päivitetty suorakorvausmenettelyn runkosopimus
Kela ja runkosopimuksen allekirjoittaneet etujärjestöt ovat 28.9.2015 hyväksyneet
uudistetun sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelyä koskevan runkosopimuksen. 1.1.2016 alkaen runkosopimuksia on vain yksi ja kaikki toimijat soveltavat
samaa runkosopimusta hammashoidon, lääkärinpalkkioiden, tutkimuksen ja hoidon
osalta. Myös liittymissopimus on päivitetty vastaamaan uudistettua runkosopimusta.
Palvelun tuottajan liittymissopimuksen voimassaolo jatkuu 1.1.2016 jälkeen ilman erillisiä toimenpiteitä, ellei palvelujen tuottaja ilmoita Kelaan vuoden 2015 loppuun mennessä jättävänsä hyväksymättä tehtyjä muutoksia.
Keskeiset sopimusmuutokset
1. Hakuaika on yhtenäistetty. Palvelujen tuottajan on tehtävä tilitys viimeistään 6
kuukauden kuluessa palvelun antamisesta.
2. Suorakorvausmenettelyn rajoituksia on täsmennetty.


Sairausvakuutuslain nojalla korvattavat työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset eivät oikeuta suorakorvaukseen.



Työnantajan henkilöstö- tai lisäetuna tarjoamat muut terveydenhuoltopalvelut
eivät myöskään oikeuta suorakorvaukseen, jos työnantaja maksaa omavastuuosuuden palvelun tuottajalle.



Jos asiakkaalla on maksusitoumus kunnan sosiaalitoimesta toimeentulotukena maksettaviin sairaanhoitopalveluihin, voidaan näihin kustannuksiin jatkossa soveltaa suorakorvausmenettelyä. Nykyisissä runkosopimuksissa tämä on
estetty.

3. It-suorakorvausmenettelyssä maksettavasta maksukertapalkkiosta on sovittu runkosopimuksessa. Maksukertapalkkio on toistaiseksi 0,59 euroa maksukerralta.
4. Sopimukseen on lisätty uusina asioina auditointi ja sopimussakko.
Runkosopimus ja liittymissopimus ovat kokonaisuudessaan luettavissa www.kela.fi >
Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet
ja tiedotteet.
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Työterveyshuollon enimmäismäärien ylittävät sairaanhoitokustannukset
Työterveyshuollon enimmäismäärien täyttymisen jälkeisistä sairaanhoitokustannuksista ei makseta sairausvakuutuskorvausta 1.1.2016 alkaen. Työterveyshuollon kustannukset ilmoitetaan koko vuoden osalta työterveyshuollon vuosihakemuksessa,
SV98aTTH-lomake. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon ja muun kuin siihen
liittyvän sairaanhoidon kustannusten korvauksilla on omat rahoitus- ja korvausjärjestelmänsä. Kustannukset ja korvaukset tulee pitää erillään sairausvakuutuslain mukaisesti.
Korvaustaksoihin muutoksia 1.1.2016
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen budjettiesityksen mukaan hammashoidon, lääkärinpalkkioiden sekä tutkimusten ja hoitojen sairaanhoitokorvauksista tulee säästää
78 miljoonaa euroa. Säästö toteutetaan pienentämällä korvaustaksoja. Muutosten on
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.
Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun uudet taksat on vahvistettu. Tiedotteen julkaisun
yhteydessä julkaistaan myös uudet taksat www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
Vahvistetut taksat julkaistaan 8.12.2015 Ascii-taksatiedostossa, josta voi kopioida
uusimman version taksatiedostosta.

Ystävällisin terveisin,

Elise Kivimäki
Etuusjohtaja

Reija Jääskeläinen
Etuuspäällikkö

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Marjo Turkulainen, marjo.turkulainen@kela.fi (tekniset asiat)
Kehittämispäällikkö Tiina Pikkarainen, tiina.pikkarainen@kela.fi (sisältöasiat)
Suunnittelija Mia Mustonen, mia.mustonen@kela.fi (sisältöasiat)

Jakelu

Suorakorvausmenettelyn sopimuskumppanit

Tiedoksi

Erikoishammasteknikkoliitto ry
Lääkäripalveluyritykset ry
Suomen Fysioterapeutit ry
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset ry
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry
Kelan vakuutuspiirit, työpaikkakassat ja yhteyskeskukset
STM, Valvira, THL
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